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  چکیده

 توان دیچنان است که قدرت و توان بشر نم  ییایجغراف یفضاها رییروند سرعت تغ

نگاری منظور آمادگی در برابر تغییرات محیطی، مطالعات آیندهبه .کند ینیبشیآن را پ

ریزی س ناریو، ریزی سنتی شده است. برنام هبینی و برنامههای پیشجایگزین تکنیک

ی متف اوتی را هاه ای محیط ی، آین دهگرفتن عدم قطعیت است که با در نظر یتکنیک

ب ه  ،سناریونویس ی ک ردیدر پژوهش حاضر تلاش بر آن است تا ب ا رو دهد.ارائه می

تدوین سناریوهای آینده توسعه استان مازندران پرداخته ش ود. ب رای ای ن منظ ور از 

شناسایی نیروه ای پیش ران توس عه  برایروش دلفی و نظرخواهی از خبرگان استان، 

 یره ایادام ه، متغرو استفاده ش ده اس ت. در الی پیشهای احتماستان و عدم قطعیت

ش د.  فی تعر م ککیم نگارندهیافزار آاثر متقاطع در نرم سیدر چارچوب ماتر هیاول

 00 ،مشخص ش د میرمستقیو غ میمستق یرگذاریتأث بالای ازیبا توجه به امت ت،یدرنها

عوامل  نیا .رگذارندیاستان مازندران تأث یامنطقه توسعة ندهیدر آ یدیکل یعامل اصل

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:eslami.mohsen58@gmail.com
mailto:eslami.mohsen58@gmail.com
mailto:m.ilanlou@mhriau.ac.ir
mailto:m.ilanlou@mhriau.ac.ir
mailto:leyla.ebrahimi@iauc.ac.ir
mailto:leyla.ebrahimi@iauc.ac.ir
mailto:kiaboaorgmehr51@yahoo.com
mailto:kiaboaorgmehr51@yahoo.com


 شمارۀ سی و نهم                                 ای        مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       250

 

 یامنطق ه توس عه ینگارویو س نار یاحتم ال یهاتیوضع نیتدو یاصل هیعنوان پابه

از  وهایدس ت آوردن س ناره ب  یب را .اندشدهپژوهش بحث  نیدر ا ،استان مازندران

 تیوض ع 80 ،مجم و ، درنشان داد جیاستفاده شده است. نتا زاردیو ویسنارافزار نرم

مطلوب  طیاز شرا یفیها طتیوضع نیکه ا شد یطراح یدیلامل کع 00 یمختلف برا

 زانی ه ر عام ل متناس ب ب ا م یهاتیتع داد وض ع در ب ر گرفتن د وتا نامطلوب را 

 00 ،ب وده اس ت. درمجم و  ری حال ت متغ چه ارت ا  سه نیاستان ب طیشرا یدگیچیپ

 از کی رش دند ک ه ه میگ روه تقس س ه ها ب ه آن تیمطلوب با توجه به درجه ویسنار

چن د  ای کیمشترک با تفاوت کم در  باًیتقر یهایژگیبا و ویها شامل چند سنارگروه

 . هستند یدیعامل کل 00 انیاز م تیوضع

 نگری، استان مازندران.ریزی، توسعه، آیندهسناریو، برنامه: هاواژهکلید

  مقدمه .1

 و ه ابش ر جزو خواس ته اتیهم واره در طول ح «توس عه»در واژه  پنهان یق یمفه وم حق

ی  ی نمادها باس  تان و ن  و یه  اه ا ب وده اس ت. تمدنجوام ع، مل ل و حکومت یآرزوه ا

ی فرهنگ   ،یاجتماع   ،یه ا توس عه در ابع اد مختل  ف اع  م از اقتص  ادک ه در آن هس تند

 ازی ک  یب  ه توس  عه ب  ه  یابیدس  ت  زیده ه گذش ته ن  نیچند یش ده اس ت. ط  یمتجل 

(. 05. ، ص2103، 0)رن دت ش ده اس  ت تبدیلجوام ع در ح ال توس عه  یه اآم ال و آرمان

 یه اتیو ظرف ه ایتوانمند یب ه س طح ب الا یابیدس ت  زهیب ا انگ عمدت اً آرم ان  نیظه ور ا

و  بهداش ت، س واد، آب س الم  لیازقب ه ایان وا  برخوردار  زیرش د و ن  قیطر از یاقتص اد

، 2، سامیلا و رن)سشوارزا اس ت رفت هیه ا ص ورت پذاز آن یناش   تیرضا احس اس و  رهیغ

ناپ ذیر در هم ه ه ای توس عه ام ری اجتن ابظرفیت یتوسعه با هدف ارتقا (.08 ص.، 2121

بس یاری از روی دادها و ح وادی آین ده . (2 ص. ،0038 ،انگیزان و ن وروزی)دل کشورهاست

دخال ت (. 000 ص.، 2100 ،0، اورلی و کریس تف)بتروینیریزی هستند رنامهبینی و بپیشقابل

                                                                 
1. Randt 

2. Schwarza, Camelia & Ren  

3. Batrouni, Aurélie & Christophe  
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ام ا در اغل ب م وارد  ،تغییر و تحولات مطلوب را ایجاد خواهد ک ردزمینه انسان در این روند 

ش ود ک ه م دیران و رفع مش کلات موج ود، م انع از آن می برایتوجه به زمان حال و تلاش 

پرداختن ب ه آین ده ب ا اتک ا ب ه  .(00 ص.، 2103 ،0درکوو) دگیرندگان به آینده بیندیشنتصمیم

ها ب ه وج ود آورده اس ت. در اجرای برنامهرا شماری بینی و تحلیل روندها، مشکلات بیپیش

ظه ور در های نوظهور یا درح الاین مشکلات اغلب ناشی از توجه نکردن به تأثیرات فناوری

امل کلیدی مؤثر ب ر تس هیل ح ل مش کلات ی ا زندگی بشر یا غفلت از نیروهای پیشران و عو

رون د گس ترش تم دن  (.85. ، ص0031)موس وی و همک اران،  های توسعة آتی استچالش

)تقیل و، اس ت ی ر دادن جه ان سابقه، در حال حاضر، در ح ال تغیاطلاعاتی و دیگر عوامل بی

ت دوین و در وضعیت کنونی جهانی شدن و تشدید رقابت شهرها و من اطق، . (00 ص.، 0030

 ش ده اس ت تب دیلبلک ه ب ه ض رورت  ،انداز برای شهرها دیگر نه یک انتخ اباجرای چشم

اس ت ک ه  نیا تیواقع (.01 ص.، 0031 ،یدگلیب انیجندق و یآران پزرهیش، )فروزنده دهکردی

یا کمبودهای خدماتی وضع موجود، چارچوب  کنونی یازهایبراساس ن ندهیآ یبرا یزیربرنامه

و  (80 ص.، 0031)بهش تی و زال ی،  حضور موفق در جهان آینده نیس ت برای توسعة مناسبی

های توس عه و تحول ات آین ده طور جدی پیش رانبرای ایفای نقش در آینده، ضرورت دارد به

های جامع ه ب ه ه ا و توانمن دیقابلیت و متناس ب ب ا شود 0سناریوسازی 2براساس مگاترندها

)زال ی و  ریزی برای حضور موفق در آین ده اق دام ش ودامهبرانگیز و برنواکاوی مسائل چالش

 (.2 .، ص0030پور، زمانی

ای آگاهان ه، عاملان ه و یدن ب ه آین ده، ب ه ش یوهشکل بخش دانش سناریونگاری و معرفت 

های دستانه است و انسان را از غافلگیری در برابر توف ان س همیگن تغیی رات و پیش رفتپیش

هایی است گام سناریوپردازی، مجموعه (.00ص.، 2100، 0)نوگرن کندآور محافظت میسرسام

گیری راهبردی زمان حال های ممکن را در جهت تصمیمکند تا آیندهکه فرد یا سازمان طی می

 (.001 .، ص0031، )رهنما، شاکرمی و عباسی رسی کندبر

                                                                 
1. Darkow 

2. Megatrends 

3. Scenario making 

4. Nygrén 
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ف ر  توس عه در ک ه ت رودیبه شمار م  ییهااستان مازندران ازجمله استان ران،یدر کشور ا

 یمتم اد انیس ال یاست و همواره ط صیتشخقابل یخوبسه حوزه به ایسطح آن در سه سطح 

)ش مس و است ها مشهود تعادل نبودو  هایزیربرنامه یشر  و غرب و مرکز در تمام کردیرو

مح رک  یروه این یبرمبن ا قی تحق نیدر ا بنابراین ؛(053 .، ص0035، حسینی و خورشیدیان

 یو سپس مبتن  شودمی فیکشف و تعر ،تعادل نبود نیرفع ا یممکن برا ندهیآ نیدچن یدیکل

با تکیه ب ر  بر آن استاین پژوهش قصد در  و مطلوب انتخاب خواهد شد. یشدن ندهیآر آن، ب

کلیدی توسعة  یهاشرانیشناسایی پبه  صهای خاریزی، با استفاده از روشدیدگاه نوین برنامه

و با طراحی سناریوهای ممکن در آینده، چ ارچوب  پرداخته شودمازندران در استان ای منطقه

 پذیر متناسب با شرایط منطقه ارائه شود.ریزی انعطافگذاری و برنامهسیاست

 تحقیق ۀ. پیشین2

 ؛ک رداش اره  هاپژوهش نیبه ا توانیاست که م انجام شده نهیزم نیدر ا یمطالعات رانیدر ا

روش  ی ةب ر پا یامنطق ه ةتوس ع یزی ربرنام ه (0033) یقاس م و خ واهینیحس ، یآبادیزنگ

 را راحم دیو بو هی لویاس تان کهگ بیس ا یس ینوویاثرات متق اطع و سنار لیتحل یپژوهندهیآ

اس تفاده از  ،اس تان ن دۀیتوسعة آ یبرا ویسنار نیترمطلوب دهد،مینشان  جیا. نتکردند مطالعه

توجه ب ه  ،یلیونقل رتوسعة حمل ،یعیطب یدشگرنخبگان و متخصصان داخل استان، رشد گر

توس عة  ت،ی و امن یگ ذارهیس رما یه او مش و  ییروس تا یربناه ایتوس عة ز ،ییزااشتغال

 یتوتاخان ه و خ الق یآب اس ت. مجن ون داری و پا نهیبه تیریمد تیو درنها یمحصولات باغ

 لین ورزقان پرداختند. تحلشهرستا ییتوسعه روستا یزیربرنامه یپژوهندهی( به مطالعه آ0030)

فناوران ه،  ،یاجتم اع یه ادر حوزهعام ل ک ه  58 ،دهدینشان م مککیبه روش م یساختار

از  یم ؤثر ح اک یره ایمتغ یپراکن دگ یشدند، الگ و اجاستخر یاسیس و یشناسبوم ،یاقتصاد

عه مه اجرت، توس  ،یتوسعه مشارکت زنان در ام ور اجتم اع». عوامل است ستمیس یداریناپا

عام ل  ،از ح وزه فناوران ه «ICT هتوس ع»عام ل  ،یاز حوزه اجتماع «یزندگ تیفیسلامت و ک

 یره ایه ا، متغاز حوزه ارزش «یمکان تیهو»و عامل  یاز حوزه اقتصاد «ییروستا ینیکارآفر»

 و پوراحمد، یاکبری. علبودندشهرستان ورزقان  ییتوسعه روستا یزیربرنامه ندهیبر آ رگذاریتأث
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ش هر  داری پا یگردش گر ن دۀیآ تیمؤثر بر وضع یهاشرانیپ یی( به شناسا0031) یآباد جلال

در  یدی کل یاصل عامل 01 نیاز ب ،دهدینشان م جیپرداختند. نتا یپژوهندهیآ کردیکرمان با رو

در توس عة  یدی عام ل کل نیرگ ذارتریتأث یریپ ذش هر، رقابت داریپا یتوسعة گردشگر ندهیآ

ساختة ش ده م رتبط  یکرمان است. حذف موانع سفر، گسترش فضاها شهر داریپا یگردشگر

دوم و مش ارکت و  یهااز ح د خان ه شیدر اثر ساخت و ساز ب طیمح بیتخر ،یبا گردشگر

ب ه  (0031) یکهک  و ل ویتق ،یقادر ،یقرار دارند. موسو تیاهم یدر درجات بعد یهمبستگ

و  هی پرداختند. تجز ین خراسان رضودر استا نیسرزم شیآما یریپذتحقق یوهایسنار نیتدو

و  یس اختار لی تحل ،یط یمح شیاز جمله پ و یپژوهندهیآ یهاکیبر تکن یها مبتنداده لیتحل

 22ش ده، نیت دو یوهایس نار نیاز ب  ده د،می ننش ا قی تحق جیمتقابل است. نتا ریتأث لیتحل

ناس ازگار،  یویرسنا 0001و  فیضع یبا سازگار یویسنار 2101 ،یقو یبا سازگار یویسنار

 استان وجود دارد.   شیآما ندهیآ یروشیپ

ک ردن  ری : درگیمش ارکت یوس ازیسنار»عن وان  ب اای مطالعه (2122) و همکاران 0سوشا 

در این پژوهش انجام دادند.  «یشهر یسازگار یزیربرنامه یها براکشف فرصت یبرا نفعانیذ

 یاقتص اد-یاجتم اع یرهایمس  -0 س ت:این موارد ا شامل یشناختروش کردیروآمده است، 

و  یطیمحستیز ،یاجتماع یهاییایتا پو ابدییاست که به سطح شهر کاهش م (SSP) مشترک

 یس ازم دل -0و  نفع انیب ا ذ یمش ارکت ین دهایافر -2 ،بکشد ریرا به تصو ربنایز یاقتصاد

ه ا و الشچ ازه ا،یدرک ن یمش ارکت ن دیاک ه فر یدر ح ال.  LULC یوهایس نار یوتریک امپ

امک ان  LULC راتیی تغ حیص ر ییفض ا یسازمدل کند،یم یآوررا جمع یمحل یهافرصت

در  وهای. تودرت و ک ردن س نارکن دیقبول را فراهم مقابل یهاندهیخواندن آ یتجسم آسان برا

SSP ک  ردیکن  د. رویس  ازگار م   یجه  ان یاجتم  اع-یاقتص  اد یه  ا آنه  ا را ب  ا مح  رک ه  ا 

ط ور ب ه نفع انیک ردن ذ ری انطب ا  ب ا درگ یزیراز برنامه تواندیم شدهیمعرف یشناختروش

از  یاکن د ت ا ض من در نظ ر گ رفتن مجموع ه یبانیپش ت ویس اخت س نار ندیادر فر میمستق

 ،یاسترلکوفس ک ده د. حیرا توض  یشهر توسعهسناریوهای مختلف،  یهامخاطرات و چالش

                                                                 
1. Sucha 
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 یزی : برنام ه رآین ده س اخت»عنوان با ای همطالع( 2121) 0ایو روونسکا زوفیکومندانتووا، س

از  یامقال ه مجموع ه نی اانجام دادند. « زستانیقرق یتوسعه صنعت ویبر سنار یمبتن کیاستراتژ

عنوان به وهای. سنارکندیرا ارائه م 2101تا سال  زستانیقرق یقبول توسعه صنعتقابل یوهایسنار

، 2120-2103 یهاس ال یب را زس تانیرقص نعت در ق داری توس عه پا یاس تراتژ یبرا ییمبنا

 2100 س الدر  یکارشناس ان محل  یمقاله ب ا همک ار نیهمکار ا سندگانیتوسط نو شدههیته

ب ه . ش د بیتصو 2103در سپتامبر  زستانیتوسط دولت قرق یطور رسمبه یاستراتژ نی. ااست

 یزی ربرنام هکه توس ط مرک ز  شداستفاده  یکردیاز رو وهایساخت سنار یبراگفتة محققان، 

 لیالتحص ف ار  تیریتوسط رولاند برگر و دانشکده م د یدر منطق شهود ویو سنار یاستراتژ

گ ام ب ه گ ام  ن دیاب ر فر کردیرو نیا ویسنار یزیربرنامه میشد. پارادا جادیا ((HHL گیپزیلا

ک ه زم ان و من ابع انج ام ش ود  یتواند در زم انیاست که م یمتک یساز ویسنار کیستماتیس

 تی رانن دگان تقو نیب  یو استفاده از رواب ط علّ  یرا با آشکارساز کردیرو نیود است. امحد

 یزی رهر مرحله برنامه جی. نتامیرا در نظر گرفت وهایاز سنار یتر ممتراک فیط نی. همچنمیکرد

را ب ر اس اس  یداش بورد نظ ارت کی  نیشد. همچن دییأت یمحل نفعانیبا مشورت با ذ ویسنار

 ارانزگ اس تید ب ه سن توانیم  هانی. امیکرد یدر دسترس طراح یه عمومتوسع یهاشاخص

ک ه  یب ه ط ور ؛دارد لی تما ویمدنظر به ک دام س نار ستمیدهند که س صید تا تشخنکمک کن

 موقع اجرا کرد.توان بهیلازم را م یاستیمداخلات س

 تحقیق شناسیروش .2

 طالعهممورد ۀمحدود. 1. 2

 ص ورتب ه خ زر دریای پست چاله و البرز کوه رشته بین ورکش شمال در مازندران استان

 و درج ه 05 ب ین از نظر موقعیت ریاض ی .است شده گسترده غرب به شر  از ایکشیده نوار

 دقیق ه 01 و درج ه 50 ت ا 05 و درج ه 51 و شمالی عرض دقیقه 05 و درجه 08 تا دقیقه 01

در حد ش مالی آن دری ای خ زر، ر د ،است و به لحاظ موقعیت سیاسی گرفته قرار شرقی طول

ه ای حد شرقی آن استان گلس تان و در ح د جن وبی آن اس تاندر حد غربی آن استان گیلان، 

                                                                 
1. Strelkovskii, Komendantova, Sizov  & Rovenskaya 
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کیلومتر مربع است و در ح دود  0/20130مساحت استان حدود . اندتهران و سمنان واقع شده

ر . براساس آخ رین سرش ماری جمعیت ی ددرصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد 08/0

نفر آن در نقاط شهری  0550000که داشته نفر جمعیت  2322002، استان مازندران 0005سال 

 .()سایت فرمانداری مازنداران اندنفر در نقاط روستایی ساکن بوده 0080200و 

 

 
 منطقه موردمطالعه  تیموقع. 1شکل 

 0033نگارندگان، ترسیم  :مأخذ

 روش تحقیق. 2. 2

استان از  یامنطقه مؤثر بر توسعه هیاول یرهایمتغ ییشناسا برای ،پژوهشی اهداف راستا در

 انی انتخاب متخصصان و کارشناس ان و مجر یجووکه ابتدا به جست استفاده شد یروش دلف

اول  مرحل ه پرسش نامه ،هابعد از انتخاب آن .شد هموضو  موردمطالعه پرداخت در حوزه لیدخ

موردمطالع ه  ها در حوزهو استخراج نظرات آن یپرسشگر ندیاها قرار گرفت و فرآن اریدر اخت

ه ا آن اری متخصصان در اخت هیدوم به همراه نظرات اول پرسشنامه ،دوم در مرحله. انجام گرفت

را  لی دخ یاعض ا ریکه نظ رات س اشد متخصصان درخواست  وقرار گرفت و از کارشناسان 

متغی ر طب ق  03متغیره ا،  شیبعد از پا تیدرنها کنند. لیدوم را تکم کرده و پرسشنامه یبررس

 00 ،تی درنها. استان مازندران انتخاب ش د مؤثر بر توسعه هیاول یرهایعنوان متغبه ریجدول ز

ثر در ؤم  یاصل یمحورها هدهندشانن ینوعشد که به ییها شناسابراساس تحلیل یدیعامل کل

و  یاحتم ال یه اتیوض ع نیت دو یاص ل هی ان پاعنوعوامل به نی. اهستنداستان  توسعه ندهیآ
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دس ت ه ب  یب را .اندشدهبحث  پژوهش نیاستان مازندران در ا یامنطقه توسعه ینگارویسنار

است. با توج ه ب ه  یاتیو ح یضرور زاردیو ویسنار افزارکمک ارزشمند نرم ،وهایآوردن سنار

 اس ت،عام ل  00 یب را تیعوض  80 بی ممکن از ترک یوهایسنار هیته ،پژوهش هدف نکهیا

 ها استخراج شود که ش امل هم هآن نیاز ب یبیترک یویسنار ونیلیم 021رود حداقل یانتظار م

 ل،ی وج ه امک ان تحل چیب ه ه  جینت ا نی البت ه ا ؛اس ت یروشیپ  ندهیآاحتمالات ممکن در 

 شود.ها میاز آن یآمار استفاده ندارند و صرفاً یزیرو برنامه یگذاراستیس

ب ا  یوهایامکان استخراج سنار ن،یسنگ اریو بس دهیچیبا محاسبات پ زاردیو ویافزار سنارنرم

را  بال او انطبا   یبا احتمال سازگار یوهایو سنار فیبا احتمال ضع یوهایسنار ،یاحتمال قو

، (80 در 80) آورد. با توجه ب ه وس عت م اتریس و ابع اد آن ب ه ان دازهیمحقق فراهم م یبرا

 گزارش داد: ریز یوهایو تعداد سنار لیپرسشنامه تحل به واردشده یاساس داده هابرزار افنرم

 ویسنار 0: یقو یوهایسنار  

 ویسنار 00(: یباورکردن یها وی)ستار بالا یبا سازگار یوهایسنار 

 ویسنار 280 :فیضع یوهایسنار 

به چن د  ویها سنارونیلیم انیاز م وهایوقو  سنار یکاهش ابعاد احتمال ،افزارنرم نیا تیماه

 اریبس  ازی با امت ویسنارسه  که از آن است یحاک جی. نتاستبالا محدود با احتمال وقو ِ ویسنار

 ویس نار کی ه ا آن انی متصور هستند ک ه از م یروشیپ طیدر شرا شتریو احتمال وقو  ب بالا

را  یبحران طیشرا گرید یویو سنار ینینابیب طیشرا ویسنار کیکننده و مطلوب،  دواریام طیشرا

 یه ا فیاز ط وهایبر وجود سنار یدیاصرار و تأک چیه افزارنرم نکهیمهم ا دهند. نکتهینشان م

 یگ ذار نس بت ب ه برخ ریگ ذار و مبب ت تأثریتأث یمختلف ندارد و تنها براساس رواب ط منف 

 یعیوس فیط وهایتمام سنار یاامکان که در پروژه نیا ،گریبه عبارت د ؛کندیاقدام م وهایسنار

پ روژه  یب را یبحران  یویسنار چیوجود دارد و ممکن است ه ،های مطلوب باشداز وضعیت

 فیبا احتم ال ض ع ویسنار 280 افزارنرم نیصاد  است. همچن زیو عکس آن ن نشود ینیبشیپ

باش د و از  یمنطق  فیضع یویطرف اعتماد به سنار کیرسد از یدهد که به نظر میرا نشان م

 یک ار ب اًیه ا تقرآن یب را یزی رو برنام ه یگ ذاراس تیو س ویپرداختن به سنار گریطرف د

و ب ین اس ت  یمنطق ک ه  رس دیآنچ ه ب ه نظ ر م  .اس ت یمنطقریممکن و غریغ ،یعملریغ
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اس ت  0 یب ا س ازگار یوهایسنار است، فیضع عیوس یوهایو سنار یمحدود قو یوهایسنار

واح د ب ه س مت  کی  ب ه ان دازه یق و یوهاینارس  درواقع گسترش پهنه کی ةفاصل نیکه ا

 نشان داده شده است.  وضوحبه ریاست که در شکل ز فیضع یوهایسنار
 

 
  وهایانبوه سنار انیاز م 1 یبا سازگار یوهاینحوه انتخاب سنار. 2شکل 

 0000 ،ی: زالأخذم
 

 نیبنابرا ؛شودیممکن م یقو یوهایسنار دامنه شی، امکان افزاافزارنرم یژگیو نیاساس ابر

 یویسنار 00 ،استافزار نرمدامنه براساس  نیا شیکه واحد استاندارد افزا شیواحد افزا کیبا 

 .محقق قرار گرفت اریدر اخت یگذاراستیو س یزیربرنامه برای یمعقول و منطق

 مبانی نظری تحقیق. 4

 ریزی برنامه. 1. 4

بین ی و امی  د  مشکلات در آینده، آین ده آینده، حل ریزی، گرایش و خواست انسان به برنام

ریزی برای آینده دو پارادایم کلی اکتش افی و هنج اری وج ود در باب برنامهده آین . ب ه است

از نظر اندیشمندان،  (.00ص.، 0031)بهشتی و زالی،  نگرندمیاین پارادایم  دارد که هرک دام از

ود و دس تیابی ب ه مس یری ب رای ایج اد حل مسائل موج  جهتیندی آگاهانه افر»ریزی برنامه

توجه با شده را دگرگونی در نظام اجتماعی است که یک سلسله عملیات اجرایی منظم و پایش

 .(01 ص.، 0038خواه، تقوایی و حسینی) «کندبینی میآینده پیش ها دراولویت
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 آن نگری و اصولآینده. 2. 4

ه ای روش ه ا وف رضشپ ی گری در مفاهیم،به بازنما را ای اقتضائات و شرایط هر زمانه

 در ت وان ح داقلهای دنیای امروزی با جه ان گذش ته را م یتفاوت کند.می مجبورقبلی خود 

همچ ون  نگ اریدید بسیاری از خبرگان آینده که از ایلفهؤم چهار ؛لفه ذیل نگریستؤم چهار

اف زایش  از: ن داو عبارت ان دنگ اری ب ودهپیشران اصلی اقبال و توجه به آین دهچهار مارتین، 

اف زایش اهمی ت  ،0اف زایش پیچی دگی، 2بخش عمومیها بر هزینهافزایش محدودیت ، 0رقابت

 .0توانش علم و تکنولوژی

شوند، با آغاز می c همگی با حرف پیشران چهارنگاری به واسطه آنکه این در ادبیات آینده

اس ت ک ه تم امی ای ن  آن c4درب اره  یگ رکردنی دم لأت نکت هش وند. نیز شناخته می  c4 نام

شوند و تمامی این موارد به هم ان نمیمحدود  صبه یک منطقه جغرافیایی خا الزاماً هامحرک

برای یک منطقه یا استان و به همان اندازه برای یک  ،که برای یک کشور مطرح است ایاندازه

عنوان ی ک اب زار ب القوه توانمن د به نگاریرو آیندهایناز ؛برانگیز استمنطقه فراملی نیز چالش

اج رای فعالی ت  .ش وداس تفاده  ذکرش دهتوان د در هری ک از من اطق گذاری میبرای سیاست

ین د اهری ک از ای ن مراح ل بخش ی از فر در .کردمرحله تقسیم سه توان به نگاری را میآینده

مرحل ه انج ام  س ه .تاس  شده. این مدل در فعالیت بسیاری از کشورها استفاده شودانجام می

 :(0-2 .ص، ص2121 ،و همکاران شوارتزا) از ندانگاری عبارتآینده

س ازی ب رای اج رای ه ای آم ادهای ن مرحل ه فعالی تدر : 5نگ اریآین دهمرحله پ یش -0

ه  ایی نظی  ر تعی  ین اه  داف، توس  عه غالب  اً فعالی  ت .شودنگ اری اص لی انجام میآینده

 گیرد؛صورت می ازمکنندگان، تهیه منابع و مواد لدر می ان مشارکت نگ اریمف اهیم آین ده

نگ  اری انج  ام ه ای انج ام آین دهدر ای ن مرحل ه روش: 0نگ اریمرحله اصلی آینده -2

و پاسخ ها ارزی  ابی و  شدهها برای مشارکت کنندگان و خبرگان ارسال ش ود. پرس شنامهم ی

 شود؛میتحلی ل 
                                                                 
1. Competition 

2. Constraints on public expenditure 

3. Complexity 

4. Competency 

5. Pre-foresight 
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اش  اعه  و های مربوط ب ه انتش ار نت ایجدر این مرحله فعالیت :2ارینگآیندهمرحله پس -0

 گی  ردهای زم انی گون اگونی ص ورت م یگذاران آینده در چارچوبنت ایج در ب ین سیاست

 (.5-0ص. ، ص2121، 0)امارا

 سناریونویسیریزی بر مبنای برنامه. 2. 4

 زوی به حقیق ت پیوس تن آنمرجح و آر ایمقصود از تعریف سناریوها، انتخاب فقط آینده

بلک  ه قص  د اص  لی،  ؛ت رین آین ده و س عی در تطبی  ق ب  ا آن نیس  تیا پیداکردن محتمل

ب  ه ان  دازه ک  افی  «ه ای ممک  نهمه آین ده»هایی استراتژیک است که برای تصمیم اتخ اذ

گ اه مه  م پابرجا باشد. اگر هنگام تدوین سناریوها تفکر جدی صورت گیرد، آن خردمندان ه و

ه ر »زیرا دولت، شرکت ی ا س ازمان، در مقاب ل  ؛آینده چه اتفاقی خواهد افتاد نیس ت ک ه در

ری زی ب ر پای ه تواند بر مسیر اتفاقات آینده تأثیرگذار باشد. در برنامهو می آماده اس ت« اتفاقی

ری ب ر ه ای اثرگ ذاه ای ام روز، راهه ای انتخ اببراساس فهم دلالت ش ودتلاش می سناریو

 ، ص.0030، یمش بک و آذرفر، )گ وهری در آینده کش ف ش ود ه اپیامدهای آتی این انتخاب

ش ل از  یشرکت نفت  زیآمتیو به دنبال استفاده موفق 0310سال  در پس از بحران انرژی  (.05

 ویروش س ناراز  کرد،بحران  نیثری به اؤم ییگوقادر به پاسخ را شرکت نیکه ا ویروش سنار

 وها،یاس ت ک ه س نار لی دلنیروش ب د نی از ا روزاف زون . اس  تفادهشدای گسترده استقبال

را  ن دهیآ صدرخصو نیگزیجا ه ای نشیو ب رن دیگیرا در نظر م یجهان واقع هاییدگیچیپ

و  رهنم ا ،یم یابراه ف رد،یص الح)رمض انی،  کنن دیم  ییبازنما دادهایاز رو یمنطق یبیبا ترت

 (. 00. ، ص0038 ،یخراسان

شناس ایی ح وزۀ  -0ش ود: آل از پنج مرحله تشکیل مییند سناریونویسی در حالت ایدهافر

ایج اد س ناریو در  -0تحلی ل عوام ل کلی دی،  -0 شناسایی عوامل کلی دی، -2عمل سناریو، 

، یموچش  س اعد و انی عیرف زاده،میاب راه، یمحمدپور جابر) انتقال سناریو -5 و صورت نیاز

 یه ان دهیممک ن، آ یه ان دهیس ه س طح آ وها،یانداز و سنارچشم میترس در (.0 ص.، 0030

                                                                                                                                                                   
1. Foresight phase or main-foresight 

2. Post-foresight 

3. Omara 



 شمارۀ سی و نهم                                 ای        مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       280

 

، ص. 2121، 0ج ودو  ل ایگ ،رچنویب د،یلستیو)شود می ابییارز محتمل یهاندهیباورکردنی و آ

25.) 

 توسعه .4. 4

 یو اجتماعات بشر ایدن یکه کشورها یبه طور ؛مهم زمان ماست میز مفاها 2مفهوم توسعه

 افتهینتوس عه و توس عهدرحال افته،یکنند؛ مبلاً کشورها را به توسعهیم یبندهرا براساس آن طبق

ک ه در  یتا زمان ،شدیم ستفادها 0از مفهوم رشد شتری. قبل از مفهوم توسعه، بکنندیم یبندطبقه

جوامع، نارساست. مفهوم  تینشان دادن وضع یمفهوم برا نیمعلوم شد که ا یلادیدهه هفتاد م

 یناخ الص مل  دی ب ا تولش د و میجامعه به ک ار ب رده  یاقتصاد تیدرباره وضع شتریرشد، ب

 دی تول نهسرا یناخالص کشورها، و حت دیتول زانیمعلوم شد که م ی. پس از مدتشدیم دهیسنج

مفه وم نش ان  نی. استیها نآن تینشان دادن وضع یبرا یمناسب اریمع یینهاتها بهناخالص آن

 یاقتص اد ین ابرابر زانیم ایشده است  عیچگونه در جامعه توز یص ملناخال دیکه تول دادینم

جامعه  یو فرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع تیمفهوم رشد، وضع نی. همچنادیز ایدر جامعه کم است 

بنا شده بود که  یستیو مارکس یماد یهافرضشیپ یمفهوم بر مبنا نیا. درواقع، دیسنجینم را

که رشد  کردیفرض م یطور ضمنو به دانستیجامعه م گرید دهمه ابعا یبرا ییاقتصاد را مبنا

که مشخص شد، یدرحال ؛شودمی زیجامعه ن یو فرهنگ یاسیس ،یسبب رشد اجتماع یاقتصاد

ش ده جادیا یبلکه ناهماهنگ ،شودیابعاد جامعه نم ریسبب رشد سا یتنها رشد اقتصادنه یگاه

 (.2 .، ص0030)ممتاز،  کندیسد م نیزا ر یجلو رشد اقتصاد یوجوه مختلف جامعه حت نیب

 ی تحقیقهایافته .5

 یدیکل یهاشرانیپ یاحتمال هایوضعیت نیتدو. 1. 5

استان مازندران  یاتوسعه منطقه ندهیآ تیر وضعبثر ؤم یدیعنوان عوامل کلعامل بههیجده 

 یروشیپ  عوام ل در ص حنه نیند. ااهشناخته شد یاصل گرانیو باز هستندنقش عمده  فاگریا

                                                                 
1. Willsteed, Birchenough, Gilla & Jude 

2. Development  

3. Growth 
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 یب را یاحتم ال هایوض عیت نیهستند که ا شدنیمختلف تصور هایوضعیتدر  یزیربرنامه

 لی دل نیبه هم  ؛دارند تیاهم اریبس یزیراستان از نظر برنامه یامنطقه توسعه یروشیپ ندهیآ

. در س توهایسنار نیت دو لازم ه ،یهای احتمالوضعیت فیرو و تعرشیپ طیشرا قیدق لیتحل

 صمرحل  ه از کارشناس  ان متخص   نی  در ا یهای احتم  الوض  عیت نیت  دو ، ب  رایراس  تا نی  ا

 .دش فیعامل تعر 00 یمحتمل برا تیوضع 00 ،هاآن یبندبا جمع کهشد  ینظرخواه
 

   زاردیو ویافزار سناردر نرم یدیعوامل کل یاحتمال یهاتیوضع یرنگ فی. ط1 جدول

 0033های پژوهش، مأخذ: یافته
Description Variant (1) Variant (2) Variant (3) Variant (4) 

 عدم مشارکت .0 روند کاهشی .0 ادامه روند فعلی .2 .مشارکت بالا0 مشارکت

 ساختار اشتغال
های ارتقای مهارت .0

 شغلی متناسب با بازار
 ادامه وضعیت فعلی .2

ایجاد  .0

های محدودیت

 بیشتر

عدم توجه به  .0

 ساختار اشتغال

 یتفعال
عامل اصلی مزیت  .0

 نسبی در استان

توجه ویژه کمی و  .2

 هاکیفی فعالیت

ادامه روند فعلی و  .0

 ضعیف

عدم توجه به  .0

 هامقوله فعالیت

 اقتصادی
اقتصادی  بالایرشد  .0

 و اقتصاد پویا

روند رو به رشد  .2

 اقتصاد
 ادامه روند فعلی .0

رشد منفی و  .0

 رکود در اقتصاد

 یداری جمعیتیپا .0 مهاجرت
کنترل و کاهش  .2

 مهاجرت

ادامه روند فعلی و  .0

بیشتر شدن 

 هامهاجرت

افزایش شدید  .0

 هامهاجرت

 اشتغال
بهبود مهارت های  .0

 شغلی
 ادامه وضعیت موجود .2

اعمال  .0

های محدودیت

 بیشتر

عدم توجه به  .0

 وضعیت اشتغال

 بهره وری
منبع اصلی رشد  .0

 اقتصادی
 جیرشد تدری .2

روند منفی و  .0

 کاهشی

عدم توجه به  .0

 بهره وری

 قومیت
پایداری در روابط  .0

 قومیت ها

 یروند تدریجی ارتقا .2

 پیوند قومیتی

حفظ وضعیت  .0

 موجود

رفتن سطح  پایین .0

 روابط قومی

فعالیت روستایی  

 شهری

کیفیت  یارتقا .0

 هافعالیت

روند تدریجی در  .2

سطح فعالیت  یارتقا

 شهری اروست

حفظ وضعیت  .0

 موجود

پایین رفتن سطح  .0

 هافعالیت
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Description Variant (1) Variant (2) Variant (3) Variant (4) 

 زیربناها
هبود و توسعه ب .0

 هازیرساخت

بهبود تدریجی کیفیت  .2

 زیربنایی

عدم توجه به  .0

بهبود کیفیت 

 زیربنایی

از بین رفتن  .0

زیربناها و 

های زیرساخت

 موجود

 ارتباطات
توسعه زیرساخت  .0

 های حمل و نقلشبکه
 ه روند فعلیادام .2

عدم توجه به  .0

 موضو  ارتباطات
 

 اجتماعی

گیری شکل .0

و پایدار  بالاهای ظرفیت

 اجتماعی

روند تدریجی در  .2

های سرمایه یارتقا

 اجتماعی

حفظ وضعیت  .0

 فعلی

پایین رفتن سطح  .0

سرمایه اجتماعی و 

 ناپایداری اجتماعی

 توسعه
استفاده بهینه از  .0

 نیروهای انسانی
 حفظ وضعیت فعلی .2

عدم توسعه  .0

 انسانی و توجه به آن
 

 جمعیت پیوند
کمی کیفیت ی ارتقا .0

 پیوند جمعیتی
 حفظ وضعیت فعلی .2

کاهش پیوند  .0

 جمعیتی در استان
 

 خدماتی
گسترش شبکه های  .0

 خدماتی

روند رو به رشد در  .2

 های خدماتیشبکه

ادامه روند فعلی و  .0

 بسیار ضعیف

ی شبکه رشد منف .0

 خدماتی

 کنترل رشد جمعیت .2 پایداری جمعیتی .0 جمعیت
ادامه وضعیت  .0

 موجود

روی عدم کنترل  .0

 رشد جمعیت

 هاقابلیت

استقرار وسیع  .0

تجهیزات برای 

وری معدنی و بهره

 طبیعی

رشد تدریجی استفاده  .2

 هااز قابلیت

ادامه روند موجود  .0

 و ضعیف

عدم توجه کامل  .0

های تبه قابلی

 معدنی و طبیعی

 رقابت

حس رقابت  یارتقا .0

مببت و کمک به 

 وضعیت اقتصادی

 ادامه روند فعلی .2

حس رقابت نبود  .0

 یمببت برای ارتقا

 وضعیت موجود

 

 

مش ترک  یژگ یعوامل ب ود و تنه ا و ریهر عامل متفاوت از سا یهای محتمل براوضعیت 

 0 ای  0، 5ب ه  فیط نیا گاهیمطلوب است که های نامطلوب تا از وضعیت یفیها وجود طآن

های محتم ل را ب ه ض عیت، و0ج دول  است.ک شده یتفک یدیکل طیمتناسب با شرا تیوضع

های وض عیت تی مطلوب و درج ه یرنگ  فی ، ط2جدول  دهدینشان م یدیعامل کل کیتفک

 .دهدیوضوح نشان مرا به یدیعوامل کل یاحتمال
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 ندهیدر آ یاحتمال یوهایسنار لیو تحل هیته. 2. 5

 80مجم و  در ،روشیپ  ن دهیآ یاحتمال هایوضعیتتوجه به مباحث گذشته و براساس  با

مطلوب  طیاز شرا یفیها طتیوضع نیکه ا دش یطراح یدیعامل کل 00 یمختلف برا تیوضع

 طیش را یدگیچیپ زانیهر عامل متناسب با م هایوضعیتتعداد  .شدندیتا نامطلوب را شامل م

 بوده است.  ریمتغ لتحا سه تا چهار نین باستا

قبل در تعی ین عوام ل  مانند مرحله، دوباره 80 در 80 سیماتر هیها و تهتیوضع یطراح با

متخصص ان ق رار گرف ت.  اری و در اخت ش د هی ک ار ته یبا راهنما یمفصل پرسشنامه ،یدیکل

بر  یریچه تأث، فتدیفا  بگانه ات 80 هایوضعیتاز  کیسؤال که اگر هر نیمتخصصان با طرح ا

 یژگ یپرسشنامه براس اس س ه و لیها خواهد داشت، به تکمتیوضع ریساعدم وقو   یاوقو  

 زانی م -0ت ا  0 نیب  یس از اق دام کردن د و ب ا درج ارق ام تیو محدود ریتأثیتوانمندساز، ب

 ز س ویاه ا داده یآورکردند. با جم ع صمشخ ستمیها را برستیهرکدام از وضع یگذارریتأث

ش د فراهم  زاردیو ویسنارافزار نرمامکان استفاده از  ،استان رد یزیرتوسعه و برنامه نامتخصص

 داشت.همراه  به یدیالعاده ارزشمند و مففو  جیکه نتا

 یقو یوهایسنار. 2. 5

متصور هس تند ک ه از  یروشیپ طیدر شرا بالا ازیبا امت ویسنارسه  ،از آن است یحاک جینتا

 یویو س نار یبحران طیشرا ویسنار کیکننده و مطلوب، دواریام طیشرا ویسنار کیا هآن انیم

بر وج ود  یدیاصرار و تاک چیه افزارنرم نکهیمهم ا دهند. نکتهیرا نشان م ینینابیب طیشرا گرید

گ ذار و مبب ت ریثأت یمختلف ندارد و تنه ا براس اس رواب ط منف  یهافیاز ط وهایسنار وا ان

تم ام  یاامکان ک ه در پ روژه نیا ،گریبه عبارت د ؛کندیاقدام م وهایسنار یطراحگذار به ریتأث

 یبرا یبحران یویسنار چیوجود دارد و ممکن است ه ،از مطلوب باشد یعیوس فیط وهایسنار

 صاد  است. زیو عکس آن ن شودن ینیبشیپ پروژه

 بالا یبا سازگار یوهایسنار. 1. 2. 5

احتم ال  زارد،یو ویسنار شرفتهیپافزار نرمهای مختلف با وضعیتمربوط به  یهاداده تحلیل

را در ح د  وهایس نار ریدانسته و احتمال وقو  س ا وهایسنار ریاز سا شیرا ب ویسنار 00وقو  
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 کی های هروض عیت نیب یکنشاز هم وهایسنار نیکرده است. ا یابیارز فیو ضع زیناچ اریبس

اتف ا   نک هیا .ش وندیاس تخراج م  گریاز عوامل د کیرهای هدر ارتباط با وضعیت لاز عوام

 ای  گ ریهای دوض عیت یو توانمندس از تیتقو ایبر احتمال اتفا  افتادن  تیوضع کیافتادن 

 یری گشکل یاصل هیپا ،تواند داشته باشدیم یریثأچه ت گریهای دوضعیت کردنمحدود  یحت

 لی است که توان تحل یادهیچیهای پزمان عوامل و وضعیتلحاظ هم مکه مستلز وهاستیسنار

ه ا زم ان آنهم لیهوشمند به تحل یهاو تنها پردازنده استبشر خارج  یآن از ذهن و توانمند

های عداد وضعیت تینسب طرهیاز س یانه حاکگیازده یوهایسنار هیاول یهایهستند. بررسقادر 

 یه ایژگ یو یود ک ه دارامحد یویاز چند سنار ریغ .ستهای مطلوب انامطلوب بر وضعیت

 لی  تحل ب  رایمطل  وب ندارن  د.  ن  دهیآ وهایس  نار هی  بق ،هس  تند ش  رفتیمطل  وب و رو ب  ه پ

ش ود. یمحتمل استان پرداخته م یوهایاز سنار کیهر لیبه تحل ،های احتمال در استانوضعیت

 کیوضوح به تفکهای ممکن را بهوضعیت ،معروف است ویسنار صفحه سیماتر که 2جدول 

 طیش را ،ویس نار ص فحه طیدرک ش را لیتس ه ب رای .ده دینشان م یدیو عوامل کل ویسنار

ب ه ش رح  یدیهای عوامل کلوضعیت تیمطلوب صفحه براساس درجه نیمطلوب و نامطلوب ا

 .است زیر
 

 بررسی وضعیت سناریوهای قوی در ماتریس سناریو ویزارد. 2 جدول
 0033های پژوهش، مأخذ: یافته

ول: سناریوی ا

 عوامل کلیدی
 سناریوی احتمالی

سناریوی اول: 

 عوامل کلیدی
 سناریوی احتمالی

 هاهبود و توسعه زیرساختب .0 زیربناها مشارکت بالا .0 مشارکت

 ساختار اشتغال
های شغلی ارتقای مهارت .0

 متناسب با بازار
 ارتباطات

های حمل توسعه زیرساخت شبکه .0

 و نقل

 فعالیت
زیت نسبی در عامل اصلی م .0

 استان
 اجتماعی

های بالا و پایدار گیری ظرفیتشکل .0

 اجتماعی

 اقتصادی
رشد بالای اقتصادی و اقتصاد  .0

 پویا
 استفاده بهینه از نیروهای انسانی .0 توسعه

 کمی کیفیت پیوند جمعیتی یارتقا .0 جمعیت پیوند پایداری جمعیتی .0 مهاجرت

 های خدماتیگسترش شبکه .0 خدماتی یبهبود مهارت های شغل .0 اشتغال
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 پایداری جمعیتی .0 جمعیت منبع اصلی رشد اقتصادی .0 وریبهره

 هاقابلیت هاپایداری در روابط قومیت .0 قومیت
استقرار وسیع تجهیزات برای  .0

 وری معدنی و طبیعیهرهب

فعالیت روستایی  

 شهری
 رقابت اهکیفیت فعالیت یارتقا .0

س رقابت مببت و کمک ح یارتقا .0

 به وضعیت اقتصادی

 سناریوی دوم:

 عوامل کلیدی
 احتمالی یسناریو

 سناریوی دوم:

 عوامل کلیدی
 احتمالی یسناریو

 عدم توجه به بهبود کیفیت زیربنایی .0 زیربناها عدم مشارکت .0 مشارکت

 ضو  ارتباطاتعدم توجه به مو .0 ارتباطات عدم توجه به ساختار اشتغال .0 ساختار اشتغال

 اجتماعی ادامه روند فعلی و ضعیف .0 فعالیت
پایین رفتن سطح سرمایه اجتماعی  .0

 و ناپایداری اجتماعی

 عدم توسعه انسانی و توجه به آن .0 توسعه ادامه روند فعلی .0 اقتصادی

 کاهش پیوند جمعیتی در استان .0 جمعیت پیوند هاافزایش شدید مهاجرت .0 مهاجرت

 رشد منفی شبکه خدماتی .0 خدماتی عدم توجه به وضعیت اشتغال .0 لاشتغا

 رشد جمعیت روی عدم کنترل .0 جمعیت روند منفی و کاهشی .0 وریبهره

 هاقابلیت پایین رفتن سطح روابط قومی .0 قومیت
های عدم توجه کامل به قابلیت .0

 معدنی و طبیعی

فعالیت روستایی  

 شهری
 رقابت هافعالیتپایین رفتن سطح  .0

 یارتقاحس رقابت مببت برای  نبود .0

 وضعیت موجود

سناریوی سوم: 

 عوامل کلیدی
 احتمالی یسناریو

سناریوی سوم: 

 عوامل کلیدی
 احتمالی یسناریو

 ادامه روند فعلی .2 زیربناها ادامه روند فعلی .2 مشارکت

 فعلی حفظ وضعیت .0 ارتباطات ادامه وضعیت فعلی .2 ساختار اشتغال

 حفظ وضعیت فعلی .2 اجتماعی ادامه روند فعلی و ضعیف .0 فعالیت

 حفظ وضعیت فعلی .2 توسعه ادامه روند فعلی .0 اقتصادی

 مهاجرت
ادامه روند فعلی و بیشتر شدن  .0

 هامهاجرت
 حفظ وضعیت فعلی .2 جمعیت پیوند

 یار ضعیفادامه روند فعلی و بس .0 خدماتی ادامه وضعیت موجود .2 اشتغال

 ادامه وضعیت موجود .0 جمعیت رشد تدریجی .2 وریبهره

 ادامه روند موجود و ضعیف .0 هاقابلیت حفظ وضعیت موجود .0 قومیت

فعالیت روستایی  

 شهری
 ادامه روند فعلی .2 رقابت حفظ وضعیت موجود .0
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سناریوی سوم: 

 عوامل کلیدی
 احتمالی یسناریو

سناریوی سوم: 

 عوامل کلیدی
 احتمالی یسناریو

 ادامه روند فعلی .2 زیربناها ادامه روند فعلی .2 مشارکت

 حفظ وضعیت فعلی .0 ارتباطات ادامه وضعیت فعلی .2 ساختار اشتغال

 حفظ وضعیت فعلی .2 اجتماعی ادامه روند فعلی و ضعیف .0 فعالیت

 حفظ وضعیت فعلی .2 توسعه ادامه روند فعلی .0 اقتصادی

 مهاجرت
ادامه روند فعلی و بیشتر شدن  .0

 هامهاجرت
 حفظ وضعیت فعلی .2 جمعیت پیوند

 ادامه روند فعلی و بسیار ضعیف .0 خدماتی ادامه وضعیت موجود .2 اشتغال

 ادامه وضعیت موجود .0 جمعیت رشد تدریجی .2 وریبهره

 ادامه روند موجود و ضعیف .0 هاقابلیت حفظ وضعیت موجود .0 قومیت

ت روستایی  فعالی

 شهری
 ادامه روند فعلی .2 رقابت حفظ وضعیت موجود .0

سناریوی چهارم: 

 عوامل کلیدی
 سناریوی احتمالی

سناریوی چهارم: 

 عوامل کلیدی
 سناریوی احتمالی

 هاهبود و توسعه زیرساختب .0 زیربناها مشارکت بالا .0 مشارکت

 ساختار اشتغال
های شغلی ارتقای مهارت .0

 بازار متناسب با
 ارتباطات

های حمل توسعه زیرساخت شبکه .0

 و نقل

 فعالیت
عامل اصلی مزیت نسبی در  .0

 استان
 اجتماعی

 یروند تدریجی در ارتقا .2

 های اجتماعیسرمایه

 اقتصادی
رشد بالای اقتصادی و اقتصاد  .0

 پویا
 استفاده بهینه از نیروهای انسانی .0 توسعه

 کمی کیفیت پیوند جمعیتی یارتقا .0 جمعیت یوندپ پایداری جمعیتی .0 مهاجرت

 خدماتی بهبود مهارت های شغلی .0 اشتغال
های روند رو به رشد در شبکه .2

 خدماتی

  کنترل رشد جمعیت .2 جمعیت رشد تدریجی .2 وریبهره

 هاقابلیت هاپایداری در روابط قومیت .0 قومیت
استقرار وسیع تجهیزات برای  .0

 دنی و طبیعیوری معبهره

فعالیت روستایی  

 شهری
 رقابت هاکیفیت فعالیت ی.ارتقا0

حس رقابت مببت و کمک  یارتقا .0

 به وضعیت اقتصادی

سناریوی پنجم: 

 عوامل کلیدی
 احتمالی یسناریو

سناریوی پنجم: 

 عوامل کلیدی
 احتمالی یسناریو
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 اییبهبود تدریجی کیفیت زیربن .2 زیربناها مشارکت بالا .0 مشارکت

 ساختار اشتغال
های شغلی ارتقای مهارت .0

 متناسب با بازار
 ارتباطات

های حمل توسعه زیرساخت شبکه .0

 و نقل

 فعالیت
عامل اصلی مزیت نسبی در  .0

 استان
 اجتماعی

های بالا و پایدار گیری ظرفیتشکل .0

 اجتماعی

 اقتصادی
رشد بالای اقتصادی و اقتصاد  .0

 پویا
 ه بهینه از نیروهای انسانیاستفاد .0 توسعه

 کمی کیفیت پیوند جمعیتیارتقای  .0 جمعیت پیوند پایداری جمعیتی .0 مهاجرت

 خدماتی های شغلیبهبود مهارت .0 اشتغال
های روند رو به رشد در شبکه .2

 خدماتی

 کنترل رشد جمعیت .2 جمعیت منبع اصلی رشد اقتصادی .0 وریبهره

 رشد تدریجی استفاده از قابلیت ها .2 هاقابلیت هاابط قومیتپایداری در رو .0 قومیت

فعالیت روستایی  

 شهری
 رقابت هاکیفیت فعالیت یارتقا .0

حس رقابت مببت و کمک  یارتقا .0

 به وضعیت اقتصادی

سناریوی ششم: 

 عوامل کلیدی
 احتمالی یسناریو

سناریوی ششم: 

 عوامل کلیدی
 احتمالی یسناریو

 عدم توجه به بهبود کیفیت زیربنایی .0 زیربناها مشارکت عدم .0 مشارکت

 عدم توجه به موضو  ارتباطات .0 ارتباطات عدم توجه به ساختار اشتغال .0 ساختار اشتغال

 اجتماعی هاعدم توجه به مقوله فعالیت .0 فعالیت
پایین رفتن سطح سرمایه اجتماعی  .0

 و ناپایداری اجتماعی

 عدم توسعه انسانی و توجه به آن .0 توسعه و رکود در اقتصاد رشد منفی .0 اقتصادی

 کاهش پیوند جمعیتی در استان .0 جمعیت پیوند هاافزایش شدید مهاجرت .0 مهاجرت

 رشد منفی شبکه خدماتی .0 خدماتی عدم توجه به وضعیت اشتغال .0 اشتغال

 رشد جمعیتروی عدم کنترل  .0 جمعیت عدم توجه به بهره وری .0 وریبهره

 هاقابلیت پایین رفتن سطح روابط قومی .0 قومیت
های عدم توجه کامل به قابلیت .0

 معدنی و طبیعی

فعالیت روستایی  

 شهری
 رقابت هاپایین رفتن سطح فعالیت .0

 یحس رقابت مببت برای ارتقا نبود .0

 وضعیت موجود

سناریوی هفتم: 

 عوامل کلیدی
 احتمالی یسناریو

تم: سناریوی هف

 عوامل کلیدی
 احتمالی یسناریو

 عدم توجه به بهبود کیفیت زیربنایی .0 زیربناها روند کاهشی .0 مشارکت

 عدم توجه به موضو  ارتباطات .0 ارتباطات های بیشترایجاد محدودیت .0 ساختار اشتغال
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 اجتماعی هافعالیتعدم توجه به مقوله  .0 فعالیت
اعی پایین رفتن سطح سرمایه اجتم .0

 و ناپایداری اجتماعی

 عدم توسعه انسانی و توجه به آن .0 توسعه رشد منفی و رکود در اقتصاد .0 اقتصادی

 کاهش پیوند جمعیتی در استان .0 جمعیت پیوند هاافزایش شدید مهاجرت .0 مهاجرت

 ادامه روند فعلی و بسیار ضعیف .0 خدماتی های بیشتراعمال محدودیت .0 اشتغال

 عدم کنترل روی رشد جمعیت .0 جمعیت روند منفی و کاهشی .0 وریبهره

 هاقابلیت پایین رفتن سطح روابط قومی .0 قومیت
های عدم توجه کامل به قابلیت .0

 معدنی و طبیعی

فعالیت روستایی  

 شهری
 رقابت هافعالیتپایین رفتن سطح  .0

 یحس رقابت مببت برای ارتقا نبود .0

 وضعیت موجود

 

ریوی هشتم: سنا

 عوامل کلیدی
 احتمالی یسناریو

سناریوی هشتم: 

 عوامل کلیدی
 احتمالی یسناریو

 عدم توجه به بهبود کیفیت زیربنایی .0 زیربناها روند کاهشی .0 مشارکت

 عدم توجه به موضو  ارتباطات .0 ارتباطات عدم توجه به ساختار اشتغال .0 ساختار اشتغال

 حفظ وضعیت فعلی .0 اجتماعی هافعالیتوله عدم توجه به مق .0 فعالیت

 حفظ وضعیت فعلی .2 توسعه رشد منفی و رکود در اقتصاد .0 اقتصادی

 مهاجرت
ادامه روند فعلی و بیشتر شدن  .0

 هامهاجرت
 کاهش پیوند جمعیتی در استان .0 جمعیت پیوند

 تیرشد منفی شبکه خدما .0 خدماتی های بیشتراعمال محدودیت .0 اشتغال

 رشد جمعیتروی عدم کنترل  .0 جمعیت عدم توجه به بهره وری .0 وریبهره

 هاقابلیت پایین رفتن سطح روابط قومی .0 قومیت
های عدم توجه کامل به قابلیت .0

 معدنی و طبیعی

فعالیت روستایی  

 شهری
 ادامه روند فعلی .0 رقابت حفظ وضعیت موجود .0

 :سناریوی نهم

 عوامل کلیدی
 احتمالی یریوسنا

 :سناریوی نهم

 عوامل کلیدی
 احتمالی یسناریو

 عدم توجه به بهبود کیفیت زیربنایی .0 زیربناها عدم مشارکت .0 مشارکت

 عدم توجه به موضو  ارتباطات .0 ارتباطات عدم توجه به ساختار اشتغال .0 ساختار اشتغال

 اجتماعی هافعالیتعدم توجه به مقوله  .0 فعالیت
 یند تدریجی در ارتقارو .2

 های اجتماعیسرمایه

 عدم توسعه انسانی و توجه به آن .0 توسعه ادامه روند فعلی .0 اقتصادی
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 مهاجرت
ادامه روند فعلی و بیشتر شدن  .0

 هامهاجرت
 حفظ وضعیت فعلی. 2 جمعیت پیوند

 رشد منفی شبکه خدماتی .0 خدماتی های بیشتراعمال محدودیت .0 اشتغال

 عدم کنترل روی رشد جمعیت .0 جمعیت روند منفی و کاهشی .0 وریبهره

 ادامه روند موجود و ضعیف .0 هاقابلیت پایین رفتن سطح روابط قومی .0 قومیت

فعالیت روستایی  

 شهری
 ادامه روند فعلی .2 رقابت هافعالیتپایین رفتن سطح  .0

 سناریوی دهم

 عوامل کلیدی
 احتمالی یسناریو

 دهمسناریوی 

 عوامل کلیدی
 احتمالی یسناریو

 عدم توجه به بهبود کیفیت زیربنایی .0 زیربناها عدم مشارکت .0 مشارکت

 عدم توجه به موضو  ارتباطات .0 ارتباطات های بیشترایجاد محدودیت .0 ساختار اشتغال

 حفظ وضعیت فعلی .0 اجتماعی هافعالیتعدم توجه به مقوله  .0 فعالیت

 عدم توسعه انسانی و توجه به آن .0 توسعه رشد منفی و رکود در اقتصاد .0 اقتصادی

 مهاجرت
ادامه روند فعلی و بیشتر شدن  .0

 هامهاجرت
 کاهش پیوند جمعیتی در استان .0 جمعیت پیوند

 رشد منفی شبکه خدماتی .0 خدماتی های بیشتراعمال محدودیت .0 اشتغال

 ادامه وضعیت موجود .0 عیتجم روند منفی و کاهشی .0 وریبهره

 ادامه روند موجود و ضعیف .0 هاقابلیت پایین رفتن سطح روابط قومی .0 قومیت

فعالیت روستایی  

 شهری
 ادامه روند فعلی .2 رقابت هافعالیتپایین رفتن سطح  .0

 سناریوی یازدهم

 عوامل کلیدی
 احتمالی یسناریو

 سناریوی یازدهم

 عوامل کلیدی
 الیاحتمی سناریو

 عدم توجه به بهبود کیفیت زیربنایی .0 زیربناها عدم مشارکت .0 مشارکت

 عدم توجه به موضو  ارتباطات .0 ارتباطات عدم توجه به ساختار اشتغال .0 ساختار اشتغال

 حفظ وضعیت فعلی .0 اجتماعی ادامه روند فعلی و ضعیف .0 فعالیت

 وسعه انسانی و توجه به آنعدم ت .0 توسعه ادامه روند فعلی .0 اقتصادی

 کاهش پیوند جمعیتی در استان .0 جمعیت پیوند هاافزایش شدید مهاجرت .0 مهاجرت

 ادامه روند فعلی و بسیار ضعیف .0 خدماتی های بیشتراعمال محدودیت .0 اشتغال

 عدم کنترل روی رشد جمعیت .0 جمعیت وریعدم توجه به بهره .0 وریبهره

 ادامه روند موجود و ضعیف .0 هاقابلیت ضعیت موجودحفظ و .0 قومیت

فعالیت روستایی  

 شهری
 رقابت هاپایین رفتن سطح فعالیت .0

 یحس رقابت مببت برای ارتقا نبود .0

 وضعیت موجود
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 تعیین وزن سناریوهای قوی در آینده .2جدول 

 0033، پژوهشهای : یافتهمأخذ
 وزن سناریوها سناریوها

 2580100 سناریوی اول

 2020538 سناریوی دوم

 2021110 سناریوی سوم

 

 مطلوب و نامطلوب یوهایسنار ییشناسا. 4. 5

 میگ روه تقس  س هها به آن تیمطلوب با توجه به درجه یباورکردن یویسنار 00 ،مجمو در

مشترک ب ا تف اوت ک م در  باًیتقر یهایگژیبا و ویها شامل چند سناراز گروه کیشدند که هر

 اند از:ها عبارتگروه نیا .هستند یدیعامل کل 00 انیاز م تیچند وضع ای کی

 ؛اول، چهارم و پنجم یهاویمطلوب: سنار یمطلوب و با روند اریبس یوهایسنار-

دوم و  هایویسنار: ینینابیو ب ستایا یکند و حالت یوضع موجود با روند ادامه یوهایسنار -

 ؛ سوم

ششم، هفتم،  هایویسنار: یبحران و بحران ، در آستانهنامطلوب یروند یدارا یوهایسنار -

 . ازدهمیهشتم، نهم، دهم و 

استان مازندران  یامنطقه توسعه ندهیثر بر آؤحاکم م هایوضعیت دهندهگروه نشان سه نیا

 شده است. داده حها شراز آن کیهر ادامههستند که در 

 مطلوب یو با روند تیبمطلو تیوضع یگروه اول: دارا یوهایسنار. 1. 4. 5

و  نیک ه بهت ران د مطلوب یروند یمطلوب و دارا هایوضعیتدر  وهایگروه از سنار نیا

کن د. یاس تان مازن دران را ف راهم م  یامنطقه توسعه تیوضع یممکن برا طیشرا نیترلآدهیا

 س  اختار ،یع  یطب ،ییربن  ایز ،یاجتم  اع ،یاقتص  اد ن  هیاه  داف توس  عه در زم یداراهمچن  ین 

اول، چهارم و  یویسنارسه  ،راستا نی. در ااست یامنطقه توسعه در حوزه وندهایسکونتگاه و پ

 نیاول: بهت ر یویان د. س نارش دهداده  حصورت کامل شربه ریشود که در زیپنجم را شامل م

 ،یداخل  صناخ ال دی تول یبال ا رشداست؛ مطلوب  یتیوضع یکه در تمام عوامل دارا ویسنار
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ب ازار  یازهایمتناسب با ن یشغل یهامهارت یارتقا ا،یپو یو اقتصاد یاقتصاد وندیپ یرشد بالا

 ،یت یجمع یداری ارزش اف زوده، پا یحمل و نقل، رشد بالا یهاشبکه رساختیز کار، توسعه

عام ل  تی فعال ،یرش د اقتص اد یمنبع اص ل یورمختلف، بهره یهاگسترش اشتغال در بخش

ها، گسترش رساختیز و توسعه کیاستقرار وسیع دولت الکترون در استان، ینسب تیمز یدیکل

 .یاجتماع داریبالا و پا یهاتیظرف یریگبهداشت و درمان، شکل یهاشبکه

 ری از عوام ل ز ریعوامل به غ شتریب ،اول یویهمانند سنار ویسنار نیچهارم: در ا یویسنار

 اند.مطلوب تیوضع یدارا

ها، رش د مطلوب قرار دارند: کنترل و کاهش مهاجرت یدعامل در رونپنج  ویسنار نیا در

 یجیه ا، رش د ت درتی فعال یف یو ک یکم یو ارتقا ژهیتوجه و ،یو مستمر بهره ور یجیتدر

 .هیسطح سرما یدر ارتقا یجیها و ارتباطات و حمل و نقل و روند تدررساختیز

در  یجیا و روند ت درهتیفعال یفیو ک یکم یو ارتقا ژهیعامل توجه و ،پنجم یویسنار در

 مطلوب قرار دارند. تیعوامل در وضع هیو بق اندروند مطلوب یدارا هیسطح سرما یارتقا
 

 ویژگی سناریوهای گروه اول .4 جدول

 0033های پژوهش، مأخذ: یافته
 سناریوها ویژگی سناریوها وضعیت گروه

 گروه اول
دارای وضعیت مطلوب و با 

 روندی مطلوب

 اجتماعی، اقتصادی، ایهتوسعه در حوزه

طبیعی،ساختار  ،زیرساختی و مدیریتی

 سکونتگاهی و پیوندها

 سناریوی اول

 سناریوی چهارم

 سناریوی پنجم

 

 ینینابیو ب ستایا یکند و حالت یوضع موجود با روند گروه دوم: ادامه یوهایسنار . 2. 4. 5

و  س تایا یکن د و ح الت یرون د ردوضع موج ود  ادامه تیدر وضع وهایگروه از سنار نیا

 ،یاقتص اد تیدر وض ع فیض ع یاز رون د یح اک وهایگ روه از س نار نی ا و اس ت ینینابیب

 تیه ا ک ه م ؤثر در وض عتی و ضعف فعال ییربنایز ،یعیطب ،یاجتماع تیبه وضع یتوجهکم

 ند.قرار دار وهایگروه از سنار نیدوم و سوم در ا یهاوی. سنارتاستان اس یمنطقه ا توسعه
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 اس ت ک ه ش امل ادام ه یب اورکردن یوهایسنار نیدر ب ویسنار نیتردوم: محتمل یویسنار

اعم ال  ا،ی پو یو اقتص اد یاقتص اد ون دیپ یرش د بال ا ،یداخل صناخال دیتول یفعل تیوضع

و  یفعل  تیوضع حمل و نقل، ادامه یهاشبکه رساختیز در اشتغال، توسعه شتریب تیمحدود

عن وان ب ه یورساختار اش تغال، به ره یروند فعل ادامه ،یتیجمع یداریاضعف ارزش افزوده، پ

 یجیدر اس تان، رش د ت در ینس ب تی مز یدی ها عام ل کلتیفعال ،یرشد اقتصاد یمنبع اصل

بهداش ت و درم ان و رش د  یه ااطلاعات و ارتباطات، گسترش شبکه یفناور یهارساختیز

 .شودمی هیسطح سرما یدر ارتقا یجیتدر
 

 ویژگی سناریوهای گروه دوم .5 جدول

 0033های پژوهش، مأخذ: یافته
 سناریوها ویژگی سناریوها وضعیت گروه

 گروه دوم

ادامه وضع 

موجود با حالتی 

 ایستا و بینابینی

روندی ضعیف در وضعیت مشارکت، کم توجهی به 

 وضعیت اجتماعی، ارتباطات و توسعه انسانی

 سناریوی دوم

 سناریوی سوم

 

و ض عف  یفعل  تیوض ع ادامه ،یداخل صناخال دیتول یفعل تیوضع سوم: ادامه یویرسنا

 حم ل و نق ل، ادام ه یرون د فعل  اشتغال، ادام ه شتریب یهاتیاعمال محدود ،یاقتصاد وندیپ

 ،یوربهره یساختار اشتغال، روند کاهش یروند فعل ها، ادامهمهاجرت شیو افزا یفعل تیوضع

رون د  و ارتباطات، ادام ه یتوجه به توسعه انسان عدمها، تیو ضعف فعال یفعل تیعوض ادامه

 .یاجتماع هیو ضعف سرما یفعل تیو حفظ وضع یدرمان یهاشبکه فیضع اریو بس یفعل

 یبحران و بحران نامطلوب در آستانه یروند یسوم: دارا یویسنار. 2. 4. 5

در  یبحران و بحران ج د در آستانهنامطلوب،  یرا در روند طیشرا وهایسوم از سنار گروه

 ون دیرک ود در پ د،ی بح ران در تول یدارا وهایگروه از س نار نیدهند. ایها نشان متمام بخش

 ینیبن ایب یرون د یدارا گ اهیو  یعیو طب ییبناریز ،یاجتماع یضعف در ساختارها ،یاقتصاد

ق رار  وهایاز س نار گ روه نی در ا ازدهمی ششم، هفتم، هشتم، نهم، ده م و  یهاویاست. سنار

 دارند.
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اش تغال، حم ل و  ،یاقتص اد وندیپ ،یداخل صناخال دیعوامل تول وهایگروه از سنار نیا در

بح ران کام ل ق رار دارن د و در  تیدر وضع یدرمان یهاو شبکه یورنقل، ارزش افزوده، بهره

ز ج و مه اجرت ب ه تی جمع زانی عام ل م . همچنینگروه مشترک هستند نیا یویسنار همه

 تیوض ع یدارا وهایس نار هی در بقدارد و بحران  نامطلوب و در آستانه یروند، نهم یویسنار

 هیاطلاع ات و ارتباط ات و س رما یفن اور یه ارس اختیه ا، زتی عوامل فعال .است یبحران

ق رار دارن د و عام ل  یبحران و بحران نامطلوب و در آستانه یروند هایوضعیتدر  یاجتماع

گروه از  نیدر ا یو بحران ینینابیب یلتحفظ وضع موجود و حا هایوضعیتدر  ساختار اشتغال

 شود.یم دهید وهایسنار
 

 ویژگی سناریوهای گروه سوم .6 جدول

 0033های پژوهش، مأخذ: یافته
 سناریوها ویژگی سناریوها وضعیت گروه

 گروه سوم
در  دارای روندی نامطلوب،

 بحران و بحرانی آستانه

لید، رکود در بحران در تو

پیوند اقتصادی، ضعف در 

 ساختارهای اجتماعی،

 گاهیزیربنایی و طبیعی و 

 .داردروندی بینابینی 

 سناریوی ششم

 سناریوی هفتم

 سناریوی هشتم

 سناریوی نهم

 سناریوی دهم

 سناریوی یازدهم

 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه .6

 ییاستان مازن دران شناس ا یامنطقه توسعه ندهیآ ثر درؤم هیعامل اول 03 ،هالیمطابق با تحل

 00 ،تی درنها .ش ده اس ت لی مک تحلکیم افزارنرمدر  یدیاستخراج عوامل کل برایو شده 

 ثر درؤم  یاص ل یمحورها دهندهشانن ینوعشد که به ییها شناسابراساس تحلیل یدیعامل کل

و  انی پوری(، عل0035) ش اورز و همک ارانکمطالع ات  جیک ه ب ا نت ا استتوسعه استان  ندهیآ

مطابق ت  (2121و همک اران ) سش وارزا( و 2103) درکوو(، 2100) نوگرن (،0031) همکاران

 دارد. 
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توس عه  ینگارویو س نار یاحتم ال یهاتیوض ع نیت دو یاص ل هی عن وان پاعوامل به نیا

 اریبس  ازی با امت ویسنار سهه از آن است ک یحاک جیاند. نتااستان مازندران قرار گرفته یامنطقه

 ویس نار کی ه ا آن انی متصور هستند ک ه از م یروشیپ طیدر شرا شتریبالا و احتمال وقو  ب

را  یبحران طیشرا گرید یویو سنار ینینابیب طیشرا ویسنار کیکننده و مطلوب،  دواریما طیشرا

 یتوتاخانه و خالق یمجنون ،(0033) و همکاران یآبادیزنگ مطالعات جیدهند که با نتاینشان م

 ( مطابقت دارد.0031و همکاران ) یموسو و (0031) و همکاران یاکبری(، عل0030)

عام ل  00 یب را تیوض ع 80 بیممکن از ترک یوهایسنار هیهدف ما ته نکهیبا توجه به ا

ل ها استخراج شود ک ه ش امآن نیاز ب یبیترک یویسنار لیونیم 013انتظار بود که حداقل  ،بود

 ل،ی وج ه امک ان تحل چیب ه ه  جیالبت ه نت ا ؛اس ت یروشیپ  ندهیاحتمالات ممکن در آ همه

ب ا  زاردی و ویس نارافزار نرمدارند.  یآمار استفاده ندارند و صرفاً یزیرو برنامه یگذاراستیس

ب ا  یوهایس نار ،یبا احتمال قو یوهایامکان استخراج سنار ن،یسنگ اریو بس دهیچیمحاسبات پ

 آورد.یمحقق فراهم م یو انطبا  بالا را برا یبا احتمال سازگار یوهایو سنار فیال ضعاحتم

 سناریو  0: یقو یوهایسنار-

  ویسنار 00(: یباورکردن یوهایبا سازگار بالا )سنار یوهایسنار-

  سناریو 280: فیضع یوهایسنار-

 طیدر ش را ش تریل وق و  ببالا و احتما اریبس ازیبا امت ویسنار 0از آن است که  یحاک جینتا

 کی کنن ده و مطل وب، دواریام طیش را ویس نار کیها آن انیمتصور هستند که از م یروشیپ

 ،اف زارنرم نیهمچن  دهن د.یرا نشان م یبحران طیشرا گرید یویو سنار ینینابیب طیشرا ویسنار

م اد ب ه ط رف اعت کی رس د از یدهد که به نظر م یرا نشان م فیبا احتمال ضع ویسنار 280

و  یگ ذاراس تیو س ویس نار 280پرداختن به  گریباشد و از طرف د یمنطق فیضع یویسنار

اس ت. آنچ ه ب ه نظ ر  یمنطق ریممکن و غری غ ،یعملریغ یکار باًیها تقرآن یبرا یزیربرنامه

، اس ت فیض ع عیوس  یوهایو س نار یمحدود قو یوهایسنار نیو باست  یمنطق که رسدیم

ک ه واح د  شیواح د اف زا کی ب ا  نیبن ابرا ؛( اس تیبالا )باورکردن یبا سازگار یوهایسنار

 ب رای یمعق ول و منطق  یویس نار 00 ،اس تاف زار نرمدامن ه براس اس  نیا شیاستاندارد افزا

 محقق قرار گرفت. اریدر اخت یگذاراستیو س یزیربرنامه
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 کیشدند که هر میگروه تقسسه ها به آن تیمطلوب با توجه به درجه ویسنار 00 ،مجمو در

چن د  ای  کی مش ترک ب ا تف اوت ک م در  اًب یتقر یهایژگیبا و ویها شامل چند سناراز گروه

 اند از: عبارتها گروه نیا شوند.می یدیعامل کل 00 انیاز م تیوضع

 ؛اول، چهارم و پنجم یوهایسنارمطلوب:  یمطلوب و با روند اریبس یوهایسنار-

 ؛دوم و سوم یوهایسنار: ینینابیب یا حالتوضع موجود ب ادامه یوهایسنار-

ششم، هف تم،  یوهایسنار: یبحران و بحران نامطلوب در آستانه یروند یدارا یوهایسنار-

  .ازدهمی هشتم، نهم، دهم و

 توس عه ن دهیآ تیاز آن است که وضع یحاک قیتحق نیا یاصل جهینت ،گفت دیمجمو  بادر

 طیمطلوب و بهتر شدن شرا یبا روند یفعل طیشرا دهندهمهادا شتریب ،استان مازندران یامنطقه

 نش انمطل وب را  طیبه وقو  شرا یدهایام زین یروشیپ یاحتمال یوهایالبته سنار ؛خواهد بود

 نی ا توس عه ن دهیآ تیو بدتر ش دن وض ع یبحران طیوقو  شرا گریاز طرف د یول ،دهندیم

 دانند.یاستان را دور از انتظار نم

مطل وب و  یوهایبه س نار یابیو دست وهایسنار تیریمنظور مدبه ،پژوهش جیه نتاتوجه ب با

و  وهایس نار فت ادنیاز اتف ا  ن یریجل وگ ب رای نیص ورت مناس ب و همچن ها بهآن تیهدا

  خواهد شد:  هئارا ریبه شرح ز ییراهبردها ،نامطلوب یهاندهیآ

بهت ر  تیریم د برایتان و تلاش اس توسعه تیمؤثر در وضع یدیکل یهاشرانیتمرکز بر پ-

 ؛هاآن

 ؛در کشور ایو داشتن اقتصاد پو یداخل صناخال دیتول شیافزا برایتلاش -

اس تان ب ه  لیتب د یاطلاعات و ارتباطات برا یفناور یهارساختیگسترش ز برایتلاش -

 ؛یمرکز ارتباط

 ؛استانمختلف و نگهداشت ارزش افزوده در  یهااشتغال در بخش جادیا برایتلاش -

 یه اتی ه ا و فعالو کنت رل مه اجرت ب ا انج ام برنام ه تی نگهداشت جمع برایتلاش -

 ؛و متعادل در استان کپارچهی یاتوسعه

 ،یمل  ،یفرامل  یبا عملکردها یاحمل و نقل و ارتباط جاده یهابهبود شبکه برایتلاش -

 ؛یو محل یو استان یامنطقه
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ه ا و تی با اس تفاده مناس ب از ظرف یتوسعه مل دنیانقش استان در فر یارتقا برایتلاش -

 .یاجتماع هیسرما
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